
ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА 

КЪМ ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА БРЕГОВО 

КЪМ 31.12.2021 г. 

 

Първоначалният бюджет на община Брегово, приет на Заседание на ОбС с 

Решение № 16, взето с Протокол № 03/25.02.2021 г. г. е в размер на 11 097 483 лв. в т.ч. 

приходи и разходи с държавен характер – 7 045 978 лв. и приходи и разходи с местен 

характер –4 763 274 лв.,  

За периода е извършена служебна актуализация с получените трансфери в 

размер на 976 484 лв. в отчета за касовото изпълнение на бюджета /БО3/ както следва:  

-Получен трансфер от МС – 158 787 лв. 

-Получен трансфер от ЦИК – 2 210 лв. 

- Получен трансфер от МТСП– 698 152 лв. 

- Получен трансфер от РЗС – 85 830 лв. 

-Получен трансфер АПИ – 31 343 лв. 

-Получен трансфер ПУДООС – 2 412 лв. 

-Получен трансфер от МОН – 162 лв. 

За периода е извършена служебна актуализация с получените трансфери в размер 

на 606 951 лв. в отчета за извънбюджетните сметки  на бенефициенти на Кохезионния и 

Структурните фондове към Националния фонд /ИБСФ-3-КСФ/ : 

-Получен трансфер от МТСП – 67 180 лв. 

-Получен трансфер от Националния фонд – 376 535 лв. 

-Получен трансфер от МОН – 163 236 лв. 

С писмо ДПРС – 1 от 10.02.2021 г. МФ  увеличава бюджетното взаимоотношение 

с ЦБ за І-во тримесечие с 25 626 лв. Средствата са за компенсации за пътувания по 

вътрешноградския и междуселищния автомобилен транспорт на определени категории 

пътници, субсидии за превоз на пътници по нерентабилни линии във вътрешноградския 

транспорт и транспорта в планински и други райони,  както и за компенсации за 

транспорт на деца и ученици по чл.283, ал.2 от Закона за предучилищното и училищно 

образование. 

С писмо ФО-12 от 11.02.2021 г. МФ  увеличава бюджетното взаимоотношение с 

ЦБ , §§ 31-18 с 367 лв. Средствата са за покриване на разходи за обслужването от 

банките на операциите на бюджетните организации по събирането на приходи и други 

постъпления чрез картови плащания по чл.4, ал.1 от ЗОПБ. Промяната е отразена по 

бюджета на общината по съответните дейности и параграфи. 

С писмо ФО-22 от 19.03.2021 г. МФ  увеличава бюджетното взаимоотношение с 

ЦБ , §§ 31-11 с 5 051 лв. Средствата са за възстановяване на транспортни разходи или 

на разходи за наем на педагогическите специалисти в системата на предучилищното и 

училищното образование. Промяната е отразена по бюджета на общината  в 

съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи във функция 

„Образование“. 



С писмо ДПРС – 2 от 09.04.2021 г. МФ  увеличава бюджетното взаимоотношение 

с ЦБ за ІI-во тримесечие с 25 634 лв. Средствата са за компенсации за пътувания по 

вътрешноградския и междуселищния автомобилен транспорт на определени категории 

пътници, субсидии за превоз на пътници по нерентабилни линии във вътрешноградския 

транспорт и транспорта в планински и други райони,  както и за компенсации за 

транспорт на деца и ученици по чл.283, ал.2 от Закона за предучилищното и училищно 

образование. 

С писмо ФО-25 от 19.04.2021 г. МФ  увеличава бюджетното взаимоотношение с 

ЦБ , §§ 31-18 с 1350 лв. Средствата са за фактически изплатени суми за присъдена 

издръжка за първо тримесечие на 2021 г. по реда на Наредбата за определяне на реда за 

изплащане от държавата на присъдена издръжка, приета с ПМС № 167 от 17.06.2011 г. 

Промяната е отразена по бюджета на общината във функция Социално осигуряване, 

подпомагане и грижи, Дейност 589 – други служби и дейности по социалното 

осигуряване, подпомагане и заетостта по съответния разходен §42-19 други текущи 

трансфери за домакинствата. 

С писмо ФО-28 от 22.04.2021 г. МФ  намалява  бюджетното взаимоотношение с 

ЦБ ,  §§ 31-11 с 184 001 лв. Корекцията е във връзка с промяна на натуралните 

показатели за финансиране на делегираните от държавата дейности по данни от 

националната електронна информационна система на МОН към 01.01.2021 г. 

Промяната е отразена по бюджета на общината  в съответните делегирани от държавата 

дейности и разходни параграфи във функция „Образование“, съгласно ЕБК за 2021 г. 

С писмо ФО-30 от 23.04.2021 г. МФ  увеличава бюджетното взаимоотношение с 

ЦБ , §§ 31-11 с 12 415 лв. Средствата са за работа с деца и ученици от уязвими групи в 

детските градини и училищата и за допълнително финансиране за издръжка на 

паралелки за придобиване на квалификация по  защитени специалности от професии, по 

които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда. Промяната е 

отразена по бюджета на общината  в съответните делегирани от държавата дейности и 

разходни параграфи във функция „Образование“, съгласно ЕБК за 2021 г. 

С писмо ФО-32 от 29.04.2021 г. МФ  намалява  бюджетното взаимоотношение с 

ЦБ , §§ 31-11 с 3212 лв. Корекцията е във връзка с промяна на натуралните показатели 

за финансиране на делегираните от държавата дейности по данни от националната 

електронна информационна система на МЗ към 01.01.2021 г. Промяната е отразена по 

бюджета на общината  в съответните делегирани от държавата дейности и разходни 

параграфи във функция „Здравеопазване“, съгласно ЕБК за 2021 г. 

С писмо ФО-36 от 04.06.2021 г. МФ  увеличава бюджетното взаимоотношение с 

ЦБ , §§ 31-11 с 7531 лв. Средствата са за закупуване на познавателни книжки , 

учебници, достъп до електронно четими учебници, учебни комплекти и учебни 

помагала за децата и за учениците от пърди до седми клас включително в общинските 

детски градини и училища за 2021 г. Промяната е отразена по бюджета на общината  в 

съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи във функция 

„Образование“, съгласно ЕБК за 2021 г. 

С писмо ФО-44 от 16.07.2021 г. МФ  увеличава бюджетното взаимоотношение с 

ЦБ , §§ 31-11 с 52 219 лв. Средствата са за финансово осигуряване на дейности по НП 



„Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“. Промяната е отразена по 

бюджета на общината  в съответните делегирани от държавата дейности и разходни 

параграфи във функция „Образование“, съгласно ЕБК за 2021 г. 

С писмо ФО-51от 30.07.2021 г. МФ  увеличава бюджетното взаимоотношение с 

ЦБ , §§ 31-18 с 1350 лв. Средствата са за фактически изплатени суми за присъдена 

издръжка за второ тримесечие на 2021 г. по реда на Наредбата за определяне на реда за 

изплащане от държавата на присъдена издръжка, приета с ПМС № 167 от 17.06.2011 г. 

Промяната е отразена по бюджета на общината във функция Социално осигуряване, 

подпомагане и грижи, Дейност 589 – други служби и дейности по социалното 

осигуряване, подпомагане и заетостта по съответния разходен §42-19 други текущи 

трансфери за домакинствата. 

С писмо ДПРС – 3 от 03.08.2021 г. МФ  увеличава бюджетното взаимоотношение 

с ЦБ за ІII-то тримесечие с 5 802лв. Средствата са за компенсации за пътувания по 

вътрешноградския и междуселищния автомобилен транспорт на определени категории 

пътници, субсидии за превоз на пътници по нерентабилни линии във вътрешноградския 

транспорт и транспорта в планински и други райони. 

С писмо ФО-54от 03.08.2021 г. МФ  увеличава бюджетното взаимоотношение с 

ЦБ , §§ 31-11 с 1124 лв. Средствата са за изплащане на минимални диференцирани 

размери на парични средства за физическа активност, възпитание и спорт и спортно-

туристическа дейност. Промяната е отразена по бюджет на общината в функция 

„Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“ по съответните параграфи. 

С писмо ФО-61 от 09.08.2021 г. МФ  увеличава бюджетното взаимоотношение с 

ЦБ , §§ 31-11 с 1 126 лв. Средствата са за закупуване на познавателни книжки за деца 

записани във втора възрастова група. Промяната е отразена по бюджета на общината  в 

съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи във функция 

„Образование“, съгласно ЕБК за 2021 г. 

С писмо ФО-66 от 27.08.2021 г. МФ  увеличава бюджетното взаимоотношение с 

ЦБ , §§ 31-11 с 5 939 лв. Средствата са за финансово осигуряване на дейности по НП 

„Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“. Промяната е отразена по 

бюджета на общината  в съответните делегирани от държавата дейности и разходни 

параграфи във функция „Образование“, съгласно ЕБК за 2021 г. 

С писмо ФО-71 от 04.10.2021 г. МФ  увеличава бюджетното взаимоотношение с 

ЦБ , §§ 31-11 с 2 000 лв. Средствата са финансово осигуряване на дейности по 

национални програми за развитие на образованието. Промяната е отразена по бюджета 

на общината  в съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи 

във функция „Образование“. 

С писмо ФО-77 от 20.10.2021 г. МФ  увеличава бюджетното взаимоотношение с 

ЦБ , §§ 31-18 с 140 095 лв. Средствата са по ПМС 326/2021 г. и са целеви и се използват 

в съответствие с предназначението, определено с чл.1, ал.1 и чл.2 от постановлението. 

Промяната е отразена по бюджета на общината по съответните дейности и разходни 

параграфи, съгласно единната бюджетна класификация за 2021 г. 

С писмо ФО-78 от 26.10.2021 г. МФ  увеличава бюджетното взаимоотношение с 

ЦБ , §§ 31-18 с 1350 лв. Средствата са за фактически изплатени суми за присъдена 



издръжка за трето тримесечие на 2021 г. по реда на Наредбата за определяне на реда за 

изплащане от държавата на присъдена издръжка, приета с ПМС № 167 от 17.06.2011 г. 

Промяната е отразена по бюджета на общината във функция Социално осигуряване, 

подпомагане и грижи, Дейност 589 – други служби и дейности по социалното 

осигуряване, подпомагане и заетостта по съответния разходен §42-19 други текущи 

трансфери за домакинствата. 

С писмо № 08-00-2091 от 28.10.2021 г. МФ  намалява бюджетното 

взаимоотношение с ЦБ , §§ 31-11 с 264 542 лв. Корекцията е във връзка с намаляване на 

капацитета на Дома за пълнолетни лица с умствена изостаналост в с.Куделин. 

Промяната е отразена по бюджета на общината  в функция „Социално 

осигуряване,подпомагане и грижи“ в съответната делегирана от държавата дейност и 

разходни параграфи, съгласно ЕБК за 2021 г. 

С писмо ФО-83 от 02.11.2021 г. МФ  увеличава бюджетното взаимоотношение с 

ЦБ , §§ 31-11 с 2 778 лв. Средствата са финансово осигуряване на дейности по 

национални програми за развитие на образованието. Промяната е отразена по бюджета 

на общината  в съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи 

във функция „Образование“. 

С писмо ФО-88 от 24.11.2021 г. МФ  увеличава бюджетното взаимоотношение с 

ЦБ , §§ 31-11 с 1 830 лв. Средствата са за възстановяване на транспортни разходи или 

на разходи за наем на педагогическите специалисти в системата на предучилищното и 

училищното образование. Промяната е отразена по бюджета на общината  в 

съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи във функция 

„Образование“. 

С писмо ФО-90 от 26.11.2021 г. МФ  увеличава бюджетното взаимоотношение с 

ЦБ , §§ 31-11 с 4 987 лв. Средствата са за осигуряване на ефективни 

противоепидемични мерки за превенция и ограничаване на разпространението на Ковид 

– 19 . Промяната е отразена по бюджета на общината  в съответните делегирани от 

държавата дейности и разходни параграфи във функция „Образование“. 

С писмо ФО-92 от 29.11.2021 г. МФ  увеличава бюджетното взаимоотношение с 

ЦБ , §§ 31-11 с 5 177 лв. Средствата са за изплащане на допълнително възнаграждение 

за постигнати резултати на директорите на общинските детски градини, училища и 

центрове за подкрепа и личностно развитие. Промяната е отразена по бюджета на 

общината  в съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи във 

функция „Образование“. 

С писмо ФО-97 от 17.12.2021 г. МФ  увеличава бюджетното взаимоотношение с 

ЦБ , §§ 31-11 с 750 лв. Средствата са финансово осигуряване на дейности по 

национални програми за развитие на образованието. Промяната е отразена по бюджета 

на общината  в съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи 

във функция „Образование“. 

С писмо ДПРС – 4 от 23.11.2021 г. МФ  увеличава бюджетното взаимоотношение 

с ЦБ за ІV-то тримесечие с 26 436 лв. Средствата са за компенсации за пътувания по 

вътрешноградския и междуселищния автомобилен транспорт на определени категории 

пътници, субсидии за превоз на пътници по нерентабилни линии във вътрешноградския 



транспорт и транспорта в планински и други райони,  както и за компенсации за 

транспорт на деца и ученици по чл.283, ал.2 от Закона за предучилищното и училищно 

образование. 

С писмо ФО-103 от 21.12.2021 г. МФ  увеличава бюджетното взаимоотношение с 

ЦБ , §§ 31-11 с 3 710 лв. Средствата са финансово осигуряване на дейности по 

национални програми за развитие на образованието. Промяната е отразена по бюджета 

на общината  в съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи 

във функция „Образование“. 

С писмо ФО-108 от 21.12.2021 г. МФ  увеличава бюджетното взаимоотношение с 

ЦБ , §§ 31-18 с 1350 лв. Средствата са за фактически изплатени суми за присъдена 

издръжка за четвърто тримесечие на 2021 г. по реда на Наредбата за определяне на реда 

за изплащане от държавата на присъдена издръжка, приета с ПМС № 167 от 17.06.2011 

г. Промяната е отразена по бюджета на общината във функция Социално осигуряване, 

подпомагане и грижи, Дейност 589 – други служби и дейности по социалното 

осигуряване, подпомагане и заетостта по съответния разходен §42-19 други текущи 

трансфери за домакинствата. 

С писмо ДПРС – 5 от 22.12.2021 г. МФ  увеличава бюджетното взаимоотношение 

с ЦБ за ІV-то тримесечие с 3 173 лв. Средствата са за компенсации за транспорт на деца 

и ученици по чл.283, ал.2 от Закона за предучилищното и училищно образование. 

Актуализираният план по бюджета към 31.12.2021 г. е    12 069 568  лв. 

Просрочените вземания на общината към 31.12.2021 г.  са 147 681 лв. 
От всички приходи собствените приходи са в размер на 608 576 лв. 

От  заплануваните имуществени данъци в размер на 260 000 лв. изпълнението 
към 31.12.2022 г. е 243 934 лв. или 94 %. Най-голям относителен дял от имуществените 
данъци имат данъкът върху превозните средства – 117 432 лв. при планувани 110 
000лв.; приходите  от данък върху недвижимите имоти – 68 800 лв. при планувани 
80 000 лв.; данък придобиване на имущество – 57 702 лв. при планувани 70 000лв. 
Постъпленията от внесен окончателен годишен / патентен / данък към 31.12.2021 г.са в 
размер на 1 948 лв. 

Постъпленията от неданъчни приходи са в размер на 362 694 лв., което 
представлява 72  % изпълнение от годишния план. С най-голяма относителна тежест са 
постъпленията от общински такси 244 672 лв.; приходи и доходи от собственост – 96 
787 лв. Постъпления от глоби, санкции и наказателни лихви – 16 760 лв. 

 
В общия размер на неданъчните приходи, постъпилите средства от такса битови 

отпадъци са в размер на 125 299 лв. или 78% от плана за годината. 
От наеми на имущество са постъпили  16 927 лв. при планувани 15 000 лв. и от 

наеми на земя 72 400 лв. при годишен план 70 000 лв. Договорите за наем на земя са 
сключени със срок за плащане след приключване на стопанската година, затова повече 
приходи по този параграф се формират през четвъртото тримесечие на годината. 

Разпоредители с бюджет от по-ниска степен в общината са: 
- СУ „ Кирил и Методий“ гр.Брегово на делегиран бюджет  

- ДПЛУИ - с.Куделин 

 -Център за настаняване от семеен тип- 1-с.Балей 

 -Център за настаняване от семеен тип-2-с.Балей 

                   -Защитено жилище гр.Брегово 



                   -Център за настаняване от семеен тип- с.Куделин 

                   -Домашен социален патронаж –Брегово 

                   -ЦНСТПЛУИ-1-с.Куделин 

       - ЦНСТПЛУИ -2-с.Куделин 

       - ЦНСТПЛПР – гр.Брегово 

       - ЦНСТПЛУИ – с.Балей 
Всички субсидии на СУ - Брегово, ДГ - Брегово и заведения за социални услуги, 

са преведени в срок в съответствие с месечното и тримесечното разпределение на 
бюджета на общината.  

Към 31.12.2021 г., просрочените задължения на общината са 295 004  лв. в т.ч. 
просрочени задължения към доставчици – 92 599 лв. и просрочени задължения за 
внасяне на данъци, вноски, такси и административни санкции – 202 405 лв. Всички 
просрочия са за финансиране на местни дейности. 

Изразходените средства  са както следва : държавни дейности – 6 370 011 лв. –
89  % ; местни дейности – 3 415 053 лв. – 71 %. За дофинансиране на държавни 
дейности са изразходени – 85 245 лв. 

Капиталовите разходи на общината към 31.12.2021 г. са в размер на 2 280 352 
лв,в отчетна група „Бюджет” . По §§83-82 – главница по предоставен дългосрочен заем 
от ФЛАГ са отчетени 57 324 лв. 

В параграф 88-00- „Извършени плащания за сметка на други бюджети“ са 
отчетени  81 904 лв. неусвоени р-ди  по  ОП „ Наука и образование за интелигентен 
растеж" във функция „Образование“. 
          Изразходваните средства по европейски проекти са в размер на 548 119 лв. в т.ч. 

по Проект„Образование за утрешния ден ” са изразходени – 4 791 лв., Проект 

„Подкрепа за успех“ – 25 276 лв., Проект „ Дуална система на обучение“ – 42 960 лв.,  

Проект „Повишаване на капацитета на педагогическия персонал „ 1089 лв. Проект „ 

Приеми ме“ – 7 674 лв., Проект „ Патронажна грижа“ – 255 069 лв., Проект „ Активно 

приобщаване в системата на предучилищното образование“- 6 934 лв., Проект 

„Заповядай обяд“ – 142 185 лв., проект „ Нова възможност за младежка заетост“ – 62 

141 лв. 

  

 

 

Гл.счетоводител:.......................... 

/ Хр.Николова / 


